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CAUDALIE Beauty elixir Woda rozświetlająca, 100 ml
 

Cena: 99,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać Woda rozświetlająca

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Woda Rozświetlająca to wyjątkowa formuła zainspirowana eliksirem młodości królowej Węgier z XVI wieku.

Mgiełka skomponowana w 100% ze składników pochodzenia naturalnego, bogata w cenne ekstrakty roślinne, dodaje cerze blasku,
wygładza skórę i zamyka pory.
Przede wszystkim przedłuża trwałość makijażu, dlatego używana jest za kulisami pokazów mody do jego utrwalenia, na moment przed
wyjściem modelki na wybieg.
Niezwykle świeża mgiełka natychmiast dodaje skórze blasku.
Jej aromatyczny zapach koi zmysły i relaksuje.

Odkryj wiele zastosowań Wody Rozświetlającej:

Rano po przebudzeniu zastępuje tonik.
Jeżeli spryska się nią podkład, utrwali makijaż na długie godziny.
Rozpylona na dekolt lub kark łagodzi podrażnienia i błyskawicznie odświeża.
O każdej porze dnia zwęża pory i w jednej chwili przywraca piękny wygląd.
Wyjęta z lodówki w środku upalnego lata służy za odświeżającą mgiełkę.
W samolocie, biurze czy po uprawianiu sportu jak za dotknięciem różdżki poprawi wygląd Twojej skóry.
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Oczyszcza cerę po wieczornym demakijażu.

Korzyści:

Wygładza rysy twarzy
Zamyka pory
Utrwala makijaż
Natychmiast dodaje blasku

Formuła:

100% składników pochodzenia naturalnego.
Zawiera olejki eteryczne.
Testowany pod kontrolą dermatologiczną.
I jak wszystkie produkty Caudalie nie zawiera parabenów, fenoksyetanoli, ftalatów, olejków mineralnych ani składników
pochodzenia zwierzęcego. Nie zalecany kobietom ciężarnym i karmiącym.

Stosowanie:
Przed użyciem należy wstrząsnąć. Nie stosować na kontur oka. Rozpylać na twarz i dekolt.

Sztuczka makijażystów:
Aby utrwalić makijaż rozpyl Wodę Rozświetlającą po nałożeniu podkładu i przed nałożeniem pudru.

Warto wiedzieć:
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